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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
CNPJ N.º 14.147.946/0001-90
DECRETO Nº 030 de 24 de Março de 2020
“Declara Estado de Calamidade Pública no
Município de Itjuípe para o enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente da
Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19)”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJUÍPE, Estado da Bahia, no uso das suas
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu Art. 90
e com fulcro na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, bem como com
fundamento no quanto disposto pelo Art. 65 Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de
Maio de 2000, e
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação, na forma do Artigo 196 da Constituição Federal de 1988,
devendo o poder público envidar ações e intervenções que reduzam o risco à saúde e à
vida;
CONSIDERANDO os riscos que a disseminação do Novo Coronavirus (COVID19), moléstia que já tem casos confirmados na Bahia e recentemente com ocorrência
no Município de Itabuna, cerca de 16 km de distância do Município de Itajuípe;
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde- OMS, classificou a
disseminação do Novo Coronavírus (COVID-19) como pandemia, em 11 de março
de 2020;
CONSIDERANDO as diretrizes de atendimento integral, universal e igualitário no
SUS, que compreendem as ações de proteção e recuperação de saúde individual e
coletiva;
CONSIDERANDO que os Coronavírus são uma ampla família de vírus que podem
causar desde resfriados comuns até Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SARS);
CONSIDERANDO a capacidade do novo Coronavírus de se decuplicar (multiplicar o
total de caso por dez vezes) a cada 7,2 dias, em média;
CONSIDERANDO a ampla velocidade do supracitado vírus em gerar pacientes graves,
levando os sistemas de saúde a receber uma demanda muito acima de sua capacidade de
atendimento adequado;
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CONSIDERANDO que o Município de Itajuípe tem, na situação atual, mais de
quarenta casos de suspeita de contaminação pelo Novo Coronavírus (COVID–19);
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 04 de fevereiro de 2020, Ministério da Saúde,
que declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO, ainda, Portaria nº 356, de 11 de Março de 2020 do Ministério da
Saúde, Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus
(COVID-19) no Brasil;
CONSIDERANDO o Decreto nº 19.549 de 18 de março de 2020, da lavra do
Estado da Bahia, que declara Situação de Emergência em todo o território baiano, em
virtude do desastre classificado e codificado como Doença Infecciosa Viral COBRADE 1.5.1.1.0, conforme Instrução Normativa do Ministério da Integração
Nacional nº 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfrentamento à
COVID-19.
CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 006/2020 de 20 de março de 2020,
onde Congresso Nacional reconhece estado de Calamidade Pública em todo o
território nacional em razão epidemia em âmbito nacional e mundial em decorrência
da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 2041/2020 de 23 de março de 2020,
onde a Assembléia Legislativa do Estado da Bahia reconhece estado de Calamidade
Pública em todo o território do Estado da Bahia em razão epidemia em âmbito
nacional e mundial em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO também a Situação de Emergência declarada pelo Decreto nº 027,
de 16 de Março de 2020 do Município de Itajuípe;
CONSIDERANDO ainda, o Decreto nº 028, de 20 de Março de 2020 do Município de
Itajuípe;
CONSIDERANDO o número de casos em isolamento domiciliar no território do
Município de Itajuípe;
CONSIDERANDO que cumpre ao Município de Itajuípe tomar todas as
providências no sentido de contenção adequada da disseminação ou impedir que
esta ocupe patamares que produzam o caos na rede municipal de saúde;
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CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de
evitar a disseminação da doença.
CONSIDERANDO que, segundo os relatos da Secretaria Municipal de Administração
e Finanças em decorrência das ações emergenciais necessárias para conter a Pandemia
do Coronavírus, as finanças públicas e as metas fiscais estabelecidas para o presente
exercício poderão restar gravemente comprometidas no Município, assim como as
metas de arrecadação de tributos, pela redução da atividade econômica;
DECRETA:
Art. 1º - Fica declarado Estado de Calamidade Pública para todos os fins de direito no
Município de Itajuípe – Bahia.
Art. 2º - Ficam mantidas as disposições contidas na Declaração de Situação de
Emergência de que trata o Decreto nº 027, de 16 de Março de 2020, bem como as
previstas pelo Decreto nº 028, de 20 de Março de 2020.
Art. 3º - O Poder Executivo solicitará, por meio de mensagem a ser enviada à
Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, reconhecimento do estado de calamidade
pública para os fins do disposto no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itajuípe, Estado da Bahia, em 24 de março de 2020.

Marcone Amaral Costa Júnior
PREFEITO MUNICIPAL
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